
 

   ترجمه فروزنده فرزاد-٢٠ -یطاني شیباز

  حماس
  هيل عليدست پروردگاه اسرائ
  ضربه اند ریعرفات، اکنون خود ز

  
  .ش راندندين را پي اخوان المسلمییوه يک به شیل و اردن، هر ي، اسرائ١٩٨٠ یدر دهه 
 حماه ی هزار نفر٢٠٠ن در شهر يان دولت حافظ اسد و اخوان المسلمين مي فرجامیهماورد

االت ین ايشير پي، سف"یاليتالکوت س. " دادی بوده است، رویان سنیادگرايگاه بنیه همواره پاک
 حافظ ی سرنگونیعه یشا: "دی گویاو م. عه آغازگر آن رخداد بودیک شاید که ی گویمتحده م

 اسد سر از پا یعه سرنگونیدن شاين که از شنيافراد اخوان المسلم." دياسد به آن واقعه انجام
ختند و دست به کشتار صدها سرباز ی حماه ریابانهايان مست به خيشناختند، همچون جان ینم

 افسران ین همه يان اخوان المسلمیاسالمگرا: "دی افزای میاليس.  زدندیت سوريو شخص
. ر نبودی او تحمل پذی برایدادین رويحافظ اسد سخت برافروخت؛ چن."  حماه را کشتندیبعث
که به " رفعت اسد" برادرش یش را به فرماندهی ارتش خویژه ی ویروهاين، او نينچنیا

 وارد حماه شدند ــ یهزاران سرباز سور. ج کردي شهره بود، بسین خواهيخشونت و ک
 ۵٠ش از ي بین مدعي هزار سرباز گزارش کرد و اخوان المسلم١٢ن الملل يسازمان عفو ب

رامون شمار يپ.  را کشتندیاريان را سخت سرکوب کردند و بسيهزار شد ــ آنها شورش
. نش هزار نفر برآورد کردي نخستیدر گزارش ها" میتا "یمجله . کشتگان آراء متفاوت است

ز ي و نیلي اسرائین زدند و سرانجام منابع خبري هزار کشته تخم۵ از شاهدان تا یاريبس
سخن در گذر زمان، .  هزار اعالم کردند٢٠ش از ين، شمار کشتگان را بياخوان المسلم

 ظالمانه از یی آن، چهره یله يه بوسیشتر شد و منتقدان دولت سوري حماه بیرامون واقعه يپ
 نشان ین، واکنشيختن اخوان المسلمي از برانگیري جلوگی حافظ اسد برایول. اندندیاسد نما

گر نقاط ی از گسترش شورش حماه به دیچ نشانيه: "م هفته ها بعد نوشتی تایمجله . نداد
  ."ه بودی سوریان کار جنبش اسالمیداد حماه پایرو: "دی گوی میاليس." ستيه نیسور
در آغاز دهه .  گرفتیرو مي نی اشغالین هاين همچنان در سرزمين همه، اخوان المسلمیبا ا
ش از همه، از يبان بود و پين جبهه پشتیان را در چندیل اسالمگراي، اسرائ١٩٨٠ ی

ان نهادند، ي حماس را بن١٩٨٧ رود اردن که در یتر باخیان نوار غزه و کرانه یاسالمگرا
 کرد و در یبانين پشتيه از اخوان المسلمیه سوريز در جنگ علياردن ن. ت کردیحما

ن که يان وابسته به اخوان المسلمیادگراي و بنی به جهاد ضد شورویل پنهانيافغانستان، اسرائ
زه گر جنبش يل از قلب ستيسرانجام اسرائ.  رساندیاری کردند ی میمجاهدان را رهبر

  .ت کردیران و عراق حمایران، در خالل جنگ دراز مدت ای ایعنی، یاسالم
در آغاز، .  نبودندیان هم رای با اسالمگرایاست همکاريل، همه با سياما در اسرائ

ل یر، و آرير وقت، اسحاق شامین، نخست وزيم بگيل مانند مناخي اسرائیان افراطیراستگرا
در مقابل، .  بردندیش مي بودند و آنرا تجاوزکارانه پیاستين سيدفاع، موافق چنر یشارون، وز

 ی به توافقیابين و دستيبخش فلسطیل خواهان مذاکره با سازمان آزاديحزب کارگر اسرائ
 در اصول و خواستار ماندن یشیل، مخالف هم اندي اسرائیان افراطیاما راستگرا. دار بودیپا

 اشغال به تورات یه ادامه ي توجی بودند و برای باختریرانه  کی اشغالین هايدر سرزم
  .ن در تورات آمده استي کهن فلسطی، نام ها"هیسامر"و " هیهودی"دند که یازی یدست م

 وزارت یتي ــ امنی آژانس اطالعاتییانه ين بخش خاورميشيس پي، رئ"ک لنگیپاتر"
ک یل از منظر استراتژيت اسرائاسين است که سیت ايواقع: "دی گویکا میآمر) اید(iدفاع



 

خ يت از شیل، حماي اسرائیسازمان جاسوس د که همه در موساد،ی افزایاو م." نادرست بود
 از افراد یژه برخیبو.  دانستندی او را درست نمین تحت رهبرين و اخوان المسلمياسیاحمد 

خ ي از شیبانيت داشتند، کامال با پشی از اعراب و فرهنگ اسالمیق تريموساد که شناخت عم
ان یت از اسالمگرایاست حمايل، سي اسرائیتيعرب شناسان سازمان امن. "ن مخالف بودندياسی

 یست هاین، نخست تروريچن نی پنداشتند که ای مليرهبران اسرائاما .  دانستندیرا نادرست م
ل يرهبران اسرائ.  راحماس  دارند و سپسیرا از سر راه بر م نيبخش فلسطیسازمان آزاد
ست ی سکوالر داشتند و ترورییشه ی ها اندیليشتر اسرائيب. ات داشتندي از واقعیدرک نادرست

.  پنداشتندیستد، می ایزد و آنگاه باز می ری که به ناگاه فرو می را چون رگباری اسالمیها
  ." بودیون مذهبي افراطیله ي بوسیسم عربيوناليهدف آنها شکست ناس

ن سازمان را ترک گفت و یکه ا" یکتور اوستروسکیو" نام ن موساد بهيشي از افسران پیکی
 یبنوشته .  ها نوشته استیلي اسرائیس سری سروی آن شد، دو کتاب درباره یاز منتقدان جد
 یس جمهوريت انورسادات، رئينکه محبوبیاز ا" ان در موسادیراستگرا"، یاوستروسک

 ین، آنها پنهانينچنیا. هراس بودند وادارد در ی اشغالین هايل را به ترک سرزميمصر، اسرائ
 یادگراي بنیت از گروههایان فاش نشود، به حمایل به اسالمگراي که کمک اسرائییبگونه 
ان یادگراي از بنی تعمدیبانيل را به پشتيان اسرائی، راستگرایاوستروسک.  پرداختندیمصر
  :دی گویاو م.  کندی متهم میاسالم

چنانچه . انه بودي موساد در خاورمی، منطبق بر استراتژیمان تندرو اسالیادگرايت از بنیحما"
 بود یان آنها و غرب منتفيمذاکره م گرفتند، یان زمام امور جهان عرب را بدست میادگرايبن
ن اگر موساد یبنابرا.  ماندیانه ميک در خاورميل تنها کشور دموکراتين باز اسرائينچنیو ا
د آورد، چنان ین پديبخش فلسطی سازمان آزادینیزگی جای قدرت گرفتن حماس را براینه يزم

  ."افتیت خواهد يني عییدورنما
، از جنبش مقاومت در ١٩٨٠ ی دهه ی بدرازای باخترین در غزه و کرانه ياخوان المسلم

بخش یش با سازمان آزادی توان خویت نکرد که با همه ین نه تنها حمايبرابر اشغال فلسط
ن هنگام ياسیخ يروان شيپ. ز کرديان در دانشگاهها، ستان سازمیژه چپگراین و بويفلسط

و  چماق ن ازيبخش فلسطی هوادار سازمان آزادیست هايوناليز با ناسي خشونت آمیبرخوردها
 یدان زد و خوردهاي غزه، میدانشگاه اسالم.  کردندی سالح گرم، استفاده می و حتريزنج
 خواستند یانشگاه ها را دور از مذهب من که ديبخش فلسطیان هواداران سازمان آزاديار ميبس

تنها در . بود  دانشگاهها داشتند،ی اسالمی در حفظ چهره ین که سعيو افراد اخوان المسلم
 ی دانشجو زخم٢٠٠ش از ي داد، بی رو١٩٨٣ ژوئن ۴ ها که در یرين درگی از ایکیان یجر
 یدر کرانه باختر" جاحالن"و " تیرزيب "ین دست در دانشگاه های از ایگریمنازعات د. شدند

 ی جلب همکارین، برايبخش فلسطی سازمان آزادی اصلیفتح، شاخه . رود اردن رخ داد
 شدن کامل ین به کمتر از اسالمياما اخوان المسلم. دين و مصالحه با آن کوشياخوان المسلم
ن خواهان ي اخوان المسلمیرهبر. " نبودیان راضین و حذف چپگرايبخش فلسطیسازمان آزاد

 سازمان یسم از سویهوده بودن سکوالريست ها از سازمان فتح و اذعان به بي مارکسیپاکساز
  ." بودی اسالمی فتح با گروه هایز خواهان همکاريو ن

ن، گمان ياسیب و هنوز مبهم رخ داد که از نگاه منتقدان احمد ی غریدادی، رو١٩٨٣در 
در اوائل . ختيرا برانگ) لي اسرائیت مليسازمان امن(ن بت يپبرامون روابط پنهان او با ش

مرکز  [یبه اعضا"او متهم بود که . ن را بازداشت کردياسیل احمد ي، دولت اسرائ١٩٨٣
، داده "ژه شانیان افراد وي پخش کردن میانه سالح گرم براي مخفیدستور جمع آور] یاسالم
. ، او به زندان افتادنينچنیا. ن پنهان بودياسیخ ي شین سالحها در خانه ی از ایریمقاد. است

نده ی آی سال هایسه با انتفاضه یل، در مقاين در برابر اسرائيآن زمان، جنبش مقاومت فلسط
اما در .  با هم متحد بودند، مقهور شده بودیني رزمندگان فلسطیان آن همه یکه در جر

خ ي شهر چند. ل مواجه شدي اسرائی از سوی مرگبار با واکنش جدی، انباشتن سالح ها١٩٨٣



 

ن ياسیخ يش.  سال در زندان ماند و سپس آزاد شد١ سال زندان محکوم شد، تنها ١٣ن به ياسی
، ی وی و آزاد شدن فوریريرامون دستگين پيبخش فلسطی سازمان آزادیدر پاسخ به بدگمان

گر گروه ی مبارزه با دی که برایلي اسرائیروهاي حمله به نی شد که سالح ها نه برایمدع
  . انبار شده بودیني فلسطیها

 ی آن زمان و در هنگامه یحت. ان نهادين حماس را بنياسیخ ي، ش١٩٨٧ و ١٩٨۶ یدر سالها
پ يليف. "ل از حماس بودي اسرائیباني پشتی درباره یاوج گرفتن انتفاضه، گزارش هائ

االت ی ایس کنسولگريسم که رئیاالت متحده و کارشناس ضد ترورین ايشير پي، سف"لکاکسیو
ن بت ين و شياسی احمد ی دال بر رابطه یمن مدرک: "دی گویم بوده است، ميدر اورشلمتحده 

االت متحده ی ایت هايشخص. ستي من شگفت آور نیعه درست باشد براین شایدم، اما اگر ایند
 به طور منظم و مدام با حماس در تماس بودند و آن را ١٩٨٠ یم در اواخر دهه يدر اورشل
ان، یزه جويک ها و ستيافزون بر فنات....  دانستندی گونه گون میهايژگیده با ويچي پیسازمان

  ."ل داشتندی هم در حماس بودند که به مذاکره تمایانه روتريعناصر م
 به ی ثروتمند را جلب کرد، دولت سعودی های از سعودیت و برخیت کویگرچه حماس حما
 ی، میده در عربستان سعوداالت متحین ايشير پي، سف"منیچارلز فر. "حماس بدگمان بود

. ل است پول برساندي اسرائی که در جبهه یل نبود به سازمانی مایعربستان سعود: "دیگو
 ی از جمع آوریري جلوگی براییته ياست کمیاض، به رین، شاهزاده سلمان، فرماندار رينچنیا

 حماس یجیسرانجام با مستقل شدن تدر ."گاه حماس بود، گماشته شدی که پایپول در مساجد
 چارلز  .ستاد و به راه مخالف رفتیته از کار باز اين کمیل و اوج گرفتن انتفاضه، اياز اسرائ

  ." رسانندی می به حماس کمک مالی سعودی خاندان سلطنتی اعضایبرخ: "دی گوی م منیفر
ل در پنتاگون يژه عرب شناس و مراکز قدرت مخالف اسرائیاالت متحده بویان دولتمردان ايم

رامون ي، پ" وزارت دفاعیتي ــ امنیآژانس اطالعات. "ش حماس اتفاق نظر نبودیدايسر پبر 
 دهه یانه ي از می جنبش اسالمی بررسی هشدار داد و براینيان فلسطیقدرت گرفتن اسالمگرا

 یدر آغاز جنبش اسالم: " دی گویم" لنگ. " اطالعات آغاز کردی، به جمع آور١٩٨٠ ی
ن جنبش ننوشته ی ایشتر درباره ي، چون پ١٩٨٠ یان دهه یدر پا. ودن مورد توجه ما نبيفلسط

گان ما را یل در دولت ريان اسرائياما دوستان و حام. مي آن نوشتی درباره یبودند، ما گزارش
  ." کار باز داشتندیاز ادامه 

خ ي آغاز شد، حماس و ش١٩٨٧ان که از ينيام فلسطي پس از قین، حتيبخش فلسطیسازمان آزاد
" یليو بند و بست با اشغالگران اسرائ...  عربی واپسگرایم هایرژ" با ین را به همکارياسی

س جمهور دولت ين و رئيبخش فلسطیس سازمان آزادياسر عرفات، رئی.  کردیمتهم م
ل است و ي اسرائیحماس زاده : " گفتیائيتالی ایک روزنامه ی، در مصاحبه با ینيفلسط
ان ي موسسه، و از آن م٧٠٠ش از ير پول و بي اسحاق شامیری نخست وزیل در دوره ياسرائ

عرفات در ادامه گفت که اسحاق  ."ارشان گذارده استيمدارس، دانشگاهها و مساجد در اخت
ت ی مبارک حمای مصر، حسنیس جمهوريل، در حضور رئين اسرائيشير پین، نخست وزيراب

  .واندخ"  هولناکیاشتباه"رفت و  آن را یل از حماس را پذياسرائ
انتفاضه، .  همزمان بود١٩٨٧-٩٣ن در ي فلسطین انتفاضه يس حماس با آغاز نخستيتاس
 ی بود که همه گروه های اشغالین هايان در سرزميني فلسطیافته یزش سازمان ين خينخست
انتفاضه . ت کردندین از آن حمايبخش فلسطیان حماس و سازمان آزادي و از آن مینيفلسط
 بجا ییر بسزايز را همزمان بکار گرفت و تاثيز و مسالمت آمي خشونت آمیک هايتاکت

انه ي میان کرد و چهره هايل را کانون توجه جهانين و اسرائي فلسطیانتفاضه مساله . گذاشت
را به مذاکره با سازمان " هود باراکیا"و " مون پرزيش"، "نياسحاق راب" مانند یليرو اسرائ

 صلح در شهر اسلو نروژ که به مذاکرات اسلو یگوهاش گفتیگشا. ن واداشتيبخش فلسطیآزاد
، ١٩۶٧ن در يبخش فلسطیل و سازمان آزادين بار پس از توافق اسرائي نخستیمعروف شد برا

  .نده را زنده کردید به آي امیاندک



 

نبار یده بود، ایازی تنها به خشونت دست یني فلسطیگر گروه هایه ديز عليشتر نيحماس که پ
 یل گام نهاد که با سرکوب از سويدان نبرد با اسرائينتفاضه با جنگ به مان ایز و در جرين

 ١٩٨٩ن در ياسیخ احمد ي از رهبران حماس و شیارينگونه، بسیا. ل مواجه شدياسرائ
ان سازمان يت کرده بود، کشمکش میز از انتفاضه حمايهرچند حماس ن. ر شدنديدستگ
ن و حزب کارگر يبخش فلسطیازمان آزادهرگاه س. ن و حماس ادامه داشتيبخش فلسطیآزاد
.  شدی بر هم زدن گفتگوها روان میل خشونت حماس برايدند، سي رسیل به توافق مياسرائ
 حماس بوده ی صلح هدف واقعیان گفتگوهایهمواره بر هم زدن جر: "سدی نوی میلگريتحل

ده که ي رسن به نظريهرگاه چن. کود شده استي حزب لیاسي سیان جاه طلبي طغینه يکه زم
 یسم حماس گفتگوی دارند، تروری صلح برمی برای گامیني و فلسطیليمذاکره کنندگان اسرائ

  ." مذاکره را به باز پس نشستن واداشته استیصلح را ناکام گذارده و دو سو
ن يبخش فلسطیش بر سازمان آزادی نشان دادن برتری در تالش براییحماس با خشونت گرا

  :سدی نوی می در گزارش"اي حنانیر. "بوده است
 رفت، یشتر مي صلح پیاسر عرفات برایل و ي صلح حزب کارگر اسرائیهرچه گفتگوها"

 رهبر ی خامنه این دوران است که عليدر هم( .دیازی یشتر به خشونت دست ميحماس ب
 ی صلح اسلو خائن خطاب کرد و مواضعیل گفتگوهاي را بدلعرفاتز ي نی اسالمیجمهور

 ) راه توده-ه سازمان فتح و رهبر آن عرفات اتخاد کردين و حماس عليمسلممشابه اخوان ال
ست را که در مصر و در ین تورین ترور چنديبخش فلسطی که سران سازمان آزادیهنگام
 یابان هايل در خي از حماس سوار بر اتومبییح کردند، گروههاي داد، تقبی رو١٩٩٠ه یفور

ن را يبخش فلسطیش کردند و سازمان آزادیکشتار ستان با بلندگو از آن ي بزرگ فلسطیشهرها
  ."به باد انتقاد گرفتند

ن و حزب ي فلسطی مانند جهاد اسالمی اسالمیگر سازمان های که حماس در کنار دیدر حال
و " اهوين نتانياميبن "یز برهبريل نيان اسرائی کردند، راستگرایل را رد مياهللا مذاکره با اسرائ

ن ، ي اسحاق رابی ها از سوینياز به فلسطيکود، اساسا با دادن امتي لدر حزب" ل شارونیآر"
کود و حماس با يمخالفت حزب ل، ١٩٩٣از .  کردندیهود باراک مخالفت میمون پرز و ايش

گر را یکدی یها دست افتاد، آنها ی هر دو سودمند میختن فضا براي صلح و برانگیگفتگو ها
  . شستندیم

 صلح اسلو یان گفتگو هایدر جر. "افتیش یان خوی را به زحماس از آغاز، توافق اسلو
ر سلطه ی که زی جنبش اسالمی و نظامیاسي سیبخش ها) ٢٠٠٠ تا سپتامبر ١٩٩٣سپتامبر (
 حزب کارگر و سازمان یل به رهبريدولت اسرائ." ف شده بودندي حماس بودند، ضعی

 و اعدام یريبر آغاز دستگافزون . دن حماس هماوا شدندير کشی بزین برايبخش فلسطیآزاد
 صلح به تکاپو یت از گفتگو های حمایز برايست نیان سکوالرينيرهبران حماس، فلسط

 یل همراه جوخه هايان اسرائی راستگرایول. ر بوديسم فراگی با تروریمخالفت همگان. افتادند
 با نام یلي اسرائیستی، ترور١٩٩۴ه یدر فور. مرگ و ترورشان توافق اسلو را ناکام گذاردند

ــ در کرانه " ليالخل" در ی، وارد مسجد"کاخ "ی جنبش افراطی، از اعضا"نیباروخ گولدشتا"
 دوباره در کالبد ین کشتار روحیا.  از نماز گزاران را کشتی ــ شد و شماری باختری

ن موج ينچنیا. اند و در پاسخ، جهاد را واجب شمردیرا آن را حمله به اسالم نماید زيحماس دم
ست ی، ترور١٩٩۵پس از آن، در نوامبر .  آغاز شدی انتحاری های از بمب گذارییه تاز

. ل را ترور کردير اسرائین، نخست وزيکود، اسحاق رابي حزب لی تحت القایگری دیلياسرائ
افتن بمب یادامه . د آوردیل پدياست اسرائي سی در گستره یاسي سین، خالئيمرگ اسحاق راب

ر ي از وحشت همه گیی را رد چنان فضایلي دهندگان اسرائیرا،  حماسی انتحاری هایگذار
 بدست ١٩٩۶اهو زمام دولت را در ي نتانیکود برهبريگرفتار کرد که سرانجام، حزب ل

 را آغاز کرد یني فلسطی گروههای خصمانه داشت، سرکوب همه یاهو که گفتارينتان. گرفت
خ ياما، ش. را داد که ناکام ماند از سران حماس در اردن یکی، دستور کشتن ١٩٩٧و در 



 

 با هم، ین کشور و اردن در هماهنگیل، اي اقدام ناکام اسرائیدر پ. ن در امان بودياسیاحمد 
گر بار یبه ناگاه، د.  در آن بود، رهاندند١٩٨٩ن از سال ياسی که ین را از زندانياسیخ يش
 اسلو تاخت و به یامه او باز به توافق ن.  کارزار غزه رخ نمودین در پهنه ياسیخ يش

  .ن آغاز نهاديبخش فلسطیه سازمان آزادي علیسازمانده
 سقوط کرد و ١٩٩٩اهو در سال يدولت نتان.  تکرار شد٢٠٠٠گر بار در سال ین ماجرا ديهم
ن را به مذاکره خواند و با يبخش فلسطیباراک، سازمان آزاد. ن او شدیگزیهود باراک جایا
ان یل، اسالمگرايان اسرائیراستگرااما باز هم، . دندي جامع رسینتون به تفاهميل کلي بیاری

زاننده از الحرم ي برانگییل شارون بگونه ی، آر٢٠٠٠در سپتامبر . ختندي را برانگیافراط
ان اخوان یادگرايک بنی تحرین نقشه برایا. دار کردی دی از اماکن مقدس اسالمیکیف، یالشر
. بود) ٢٠٠۴ تا ٢٠٠٠( دوم یامد آن انتفاضه يپ. دز بوين طرح شده بود که موفق نيالمسلم

 دهندگان یران، ينچنیان منجر شد و ایهودی از یاري به کشتار بسی انتحاری هایبمب گذار
ل شارون با آراء ی آر. نهادندیرو ل شارونیآر  بودند، بهیت جاني که به دنبال امنیلياسرائ
ان سازمان ي صلح می گفتگوهای  ادامهیدها برايام. ل شدير اسرائیار، نخست وزيبس
ل را دنبال ياست اسرائيرگاه سی که از دیناظران. ل رنگ باختين و اسرائيبخش فلسطیآزاد
، در ١٩۵٠ ی که در دهه یل شارون شگفت زده شدند؛ کسیدن آري کردند، از بقدرت رسیم

ان ينيطه فلسي علیستی، سازمانده حمالت ترور١٠١ بدنام معروف به ی واحدیسمت فرمانده 
" و " صبرا " ی اردوگاه هایني گناه فلسطی بی که مسوول کشتار صدها پناهنده یکس. بود
 یان تجاوز نظامیل در جري متحد اسرائی لبنانیست های فاالنژیله يروت، بوسي بی"اليشات

 یشارون همه . ده اندينام" بولدوزر" ژنرال شارون را .  بود١٩٨٢ل به لبنان در سال ياسرائ
.  بکار بستینين و دولت فلسطيبخش فلسطی نابود کردن سازمان آزادیش را برایوتالش خ

 گرفتار بود؛ قساوت و شرارت حماس بر دوام بود و شارون و حماس در بند عرفاتاسر ی
بخش ی شناساند و در مقابل از سازمان آزادیات حماس میشارون، عرفات را مسوول جنا

  .دي کشین انتقام ميفلسط
بخش یرون و بوش از مذاکره با عرفات سر باز زدند، و رهبران سازمان آزاد شایدولت ها
امد يپ.  شدی رشد حماس فراهم می برایشتري بین، فضاينچنیا. ه راندندين را به حاشيفلسط
ان بودند، در ی اسالمگرای ها حامیني درصد فلسط١۵، تنها ١٩٩۶در .  آشکار بودین امريچن

 در صد ٢٧، ٢٠٠١ان بود اما در ی بسود اسالمگرایانتخابات درصد آراء ١٧ز ي، ن٢٠٠٠سال 
در کرانه " تیرزيب" ، آراء دانشگاه ٢٠٠٢ کردند و در سال یباني ها از حماس پشتینيفلسط
 حماس ی برهبری اسالمیبان دولتيان پشتيني در صد از فلسط۴٢ آشکار ساخت که ی باختری

  ."ابقه بود سیکامال ب" جه ين نتیا: دی گویم" یرو. "هستند
ن يبخش فلسطیان سازمان آزادين امکان مصالحه می شارون کمتریید که گویي نماین ميگاه چن

بخش یازمند کمک سازمان آزادي که شارون نی هنگامیحت.  بردین ميز از بيو حماس را ن
شه يه را پی بود، همان رویدن از حمالت انتحاري واداشتن حماس به دست کشین برايفلسط
ان دادن به ی پاین از حماس برايبخش فلسطی که سازمان آزادی، زمان٢٠٠١ل درسا. کرد

 حماس را ی از سران برجسته یکیل شارون دستور قتل ی، آرش قول گرفتيستیحمالت ترور
هر کس چراغ : "نوشت" وت آخرونوتیدیا "یلي اسرائی، در روزنامه "شمنيالکس ف ".داد

 ینيان حماس و دولت فلسطين، توافق مينچنی است که ا آگاهین اقدام را داده است، بخوبیسبز ا
ن اعالم آتش ياسیخ يش از آن که شيقه پي دق٩٠، تنها ٢٠٠٢باز، در سال ." زنديرا بر هم م

 تن از ١١ نفر را که ١٧ از دفاتر حماس در غزه را بمباران کرد و یکیل ياسرائبس کند، 
ل ين باورند که اسرائیلگران بر ايل تحیبرخ: "سدی نویم" یرو ".آنان کودک بودند، کشت

ختن حماس در ينه اش را در بر انگیری دیهمزمان با هدف گرفتن رهبران حماس، استراتژ
 ناکام گذاردن ی براییوه ي بعنوان شینيست فلسطیست و سکوالريونالي ناسیبرابر گروه ها



 

ن گام يم فلسطسيونالي ناسینگونه، در راه نابودیرد و اي گی میپ] ینيدولت فلسط [یقطع
  ."بردارد

 یگر از سران برجسته ی دیارين و بسياسیخ احمد يل، شي اسرائیس مخفیارتش و سرو
در سال .  نهادیش مياما حماس همچنان رو به پ.  ترور کردند٢٠٠۴حماس را در سال 

.  کندی مینيکجانبه از نوار غزه عقب نشیل بطور يل شارون اعالم کرد که اسرائی، آر٢٠٠۴
اسر ی نشست، حماس در نبود یل از نوار غزه باز پس ميسالها خشونت، چنانچه اسرائپس از 

  . بودی توانمند در غزه میرويگانه نیعرفات، 
رندگان از سازمان يل تا انتقام گي اسرائی دست پرورده یداستان حماس ــــ  از سازمان

 یزه و کرانه باختر در نوار غیلي ضد اسرائی خشونت هاین، تا منبع اصليبخش فلسطیآزاد
 و فراتر از آن در ١٩٩٠ ی تا دهه ١٩۶٠ یان را از دهه ی اسالم گرایاسيــــ گسترش س

 حماس در خالل چند دهه، به یل، رشد و دگرگونياز نگاه اسرائ. اشکال گونه گون سبب شد
 ییروي نه چنان نیاسي ها آموخت که اسالم سیلي مانست، و آن به اسرائیب مي مهییزلزله 

سه با پس ین در مقاي فلسطیزه شدن جنبش اسالميکالیاما راد. چه کردیست که بتوان آنرا بازا
ران را ی ا١٣۵٧ همان بود که در ی اصلیزلزله . ب نبودي مهیینده، زلزله ی آیلرزه ها

 که یدادیرو. ديران انجامی ای اسالمیش جمهوریدايران را سرنگون کرد و به پیلرزاند، شاه ا
 را ی اسالمییان کشاند و راستگرای منطقه را به کام اسالمگراین کشورهایمندتر از قدرتیکی

  .انه توانمند ساختيدر سراسر خاورم
ن يبخش فلسطیه و سازمان آزادیسوراالت متحده، ضدی ایله ي که بوسی اسالمید جنبش هایشا

ه گاه ي از دو تکیکیران، ی کم ارزش بودند، اما اییچه هایکا بازید آمریبکار گرفته شدند از د
 در یعيانقالب ش. االت متحده بودی اییانه ياالت متحده در منطقه، در قلب منافع خاورمیا
 ی اسالمیی راستگراین بار به نقش دوگانه ي نخستیاالت متحده را واداشت تا برایران، ایا

  .شدیندي تر بیزد، جدي تواند با غرب بستی دو دم که میريچونان شمش
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